
UCHWAŁA NR RG.0007.308.2022 
 

RADY GMINY KOBIÓR 

z dnia 25 sierpnia 2022 r. 

w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kobiór na rok szkolny 2022/2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.)  w związku z  art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)   

Rada Gminy 
uchwala: 

§ 1.  

Uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie określa się średnią cenę jednostki paliwa w gminie Kobiór na 
rok szkolny 2022/2023 w wysokości: 

1) dla benzyny - 7,08 zł 

2) dla oleju napędowego - 7,18 zł 

3) dla LPG - 3,15 zł 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 2022r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

mgr Przemysław Sawicki 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest 

zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu do najbliższej szkoły podstawowej, szkoły 

ponadpodstawowej. Obowiązek ten Gmina realizuje poprzez  organizację transportu uczniów 

niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w Tychach i w Pszczynie. W przypadku uczniów dowożonych do 

szkół i ośrodków we własnym zakresie przez rodziców gmina zobowiązana jest do zwrotu rodzicom 

kosztów dowozu. Wysokość zwrotu wylicza się zgodnie ze wzorem określonym w art. 39a ust. 2 w/w 

ustawy. Do wyliczenia kwoty zwrotu Rada Gminy ustala średnią cenę jednostki paliwa na każdy rok szkolny 

uwzględniając  cenę jednostki paliwa w gminie. 

Na terenie Gminy Kobiór działają następujące stacje paliw: BP Kobiór, ul. Beskidzka 3 , CRAB Kobiór, ul. 

Przelotowa 1 i TANK PETROL Kobiór, ul. Leśników 4. 

Przeprowadzone w dniu 4 sierpnia 2022r. badanie cen jednostki paliwa na poszczególnych stacjach paliw 

pozwoliły odnotować następujące ceny: 

 

Stacja paliw 
Rodzaj paliwa 

BP CRAB TANK PETROL 

Benzyna 95 6,92 6,75 6,93 

Benzyna 98 7,57 7,59 - 

 ON 7,19 7,09 7,29 

Gaz 3,32 3,16 - 

 
W przypadku benzyny ustalono dla danej stacji cenę jednostki paliwa jako średnią cen benzyny Pb95 i Pb98. 

W oparciu o powyższe ustalono, że średnia cena jednostki paliwa w dniu 4.08.2022r. jest w następującej 

wysokości: 

 

Rodzaj paliwa Średnia cena 
benzyna 95 6,87 
benzyna 98 7,58 

średnia cena benzyny 7,23 
ON 7,19 
Gaz 3,24 
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Przeprowadzone w dniu 22 sierpnia 2022r. ponowne badanie cen jednostki paliwa na poszczególnych 

stacjach paliw pozwoliły odnotować następujące ceny: 

Stacja paliw 
Rodzaj paliwa 

BP CRAB TANK PETROL 

Benzyna 95 6,55 6,44 6,44 

Benzyna 98 7,37 7,39 - 

 ON 7,18 6,99 6,99 

ON super 7,43 7,09 - 

Gaz - 3,06 - 

 
W przypadku benzyny ustalono dla danej stacji cenę jednostki paliwa jako średnią cen benzyny Pb95 i Pb98. 

W oparciu o powyższe ustalono, że średnia cena jednostki paliwa w dniu 22.08.2022r. jest w następującej 

wysokości: 

Rodzaj paliwa Średnia cena 
benzyna 95 6,48 
benzyna 98 7,38 

średnia cena benzyny 6,93 
ON 7,05 

ON super 7,26 
średnia cena ON 7,16 

Gaz 3,06 
 

Biorąc pod uwagę obydwa badania średnie ceny paliw kształtują się następująco: 

- benzyna 7,08 zł 

- ON  7,18 zł 
- gaz  3,15 zł. 
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